
Krprur. l8

Skogsodlingen pä 1970- och B0-talen
I och nreci örclgingcn lill cle rrril LäckroLspliur
tornrL. som korl att anllinclas i stor_:r clelar- al
lnrrcier. rincl|ndes lörLrtså11ninet.rlil liii skogs
ocllirrgcrr i gr urrclcrr.Jlirrrfö rrccl clcn ticligarc
"ballotcn" skullc nu cn rllcket stör_re loltrn
pii itt r':rtionellr och bioLrgiskr tilltiecls,itr,il-
l:ur<le slitt lr'ilrrsi)()ltcras ftirr eLt rrrirclrc lurtal
.r',,.r 1'l.rlr.l,,l,'r 'rll :rlrir ':...il, n I tlr L,lr i

lauclcl. \'issa lirr-ctrig lnldc pappkar-tongcr- soll
1r'errspor_tcnhct. siir-skilt clc som leveler_acle

plantrir-till snriilirlbnrkar-e. I liirt fall skecicle

lrl1n!p()r11rn lrlc(l kl Llksctclr placcraclc i spcci
ella o ar r spolu arnar-. rilka vel och cn rulde
ornll-ing 1(l 000 plantor'. !,n lastbil rnecl 1r:riler'
I r-a nslro ll elacic rrt 200 (XX)-301) 000 plarrLor att

fiir-dclas pri ctt autal hrggen. Plantlåclorna las-

lacles rLl l r_an slrolt r':rru ar r ra vicl ar lliugctr'laricls
liigsklrrtcrr och placcr-acles clilekt pi nrarken.
lL:rrlar-na iitc'r'gick seclirn till Jrlatrtskolal. Szi

lirret-' lrJlrrlor rlr virttlliiclcs lar dc t:iliqa i sinn
kltrkor oclr ktrrclc stii lagr-acle lritt lång ticl
utan att ta sk:rrln. L)etta g:1\'tiirjbarlret i s\stc
mel. niH..()l so nr :ir- r'är'clefirllt i all pralitisk r cr-k
salrhet -

Nv orgzrnisation och arbetsteknik
\'l 1,'..rrterilg..rrher' r. rr\l;,rili. rr\ r'rrr\lrinq
och albetstckrrikcn liir-:inclr-acles. Ticlieale
Iraclc plantirrcn, ut.uslad nred ltluLer ings
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Ralxlt Futlo] t llnnLngt.kh' l)ii et,lii{q ) \haltn.

hrck:i ellt'r'clito bor l och planLkot-g, lör-st gior t

err 3rlp irlar-kbcrcchrirgsflåckcn oclt scclart i

recllrrrkld sr:illning slltt err plenla i dcnlra.
f)ctta iurteb:rl atl han rl.l?isle biij:i sig 700 {X)0

gångcl pcl ariretsclag. r'ilkct gjor clc albetet på-

flesl:rncle liir- rrriirrgl. \'id tlickrotsplarrte-
ririgcl irrelgick lr:in ntL illlmänl till att iul
r'äncla clct i Finland rttlccklaclc pllrnteritig..s-
riilet l'otiy'rrllii. I rlirl fall bar plentör-crr tr':i klrtk-

sct. \'ilr'ldera r\rrllllalr(lc 67 plarttor, h:iugartclc
,-'r.:r hirlt.tu.r. \rr lrrrr,le rr.,rrrlt.'ll rrr r.r'rrtl
\iirl l)ehö\'a kr-öka pii lrgaen: (l) slippa riecl

pl:urtar i r'ör'r't. (2) sticka nc(l r'ö.et pai ctt
Limpligt strille och (3) d:ir-clicr-Lrtfijr:1 Pl:1ntc
ri[gcD gc]rl)rn illl tranrPr pli cn pccLal. Ar.betet
skeclclc uncicl l eliili\ L snabb lirrtli ttnirg Jlilgs
rnalkber-echringsslager r.

Dcr liingr-e phntclingssiisongel nre.lgal
arr tillgaiDglig person2ll kunde utrl\'ttjas bilIre.
Dett:r val irmscsicligt fiir clelaktigt dli plartö-
renra ktrn(lc crbjuclas rrrcr lllr r l rn ai hingalllcle
illbctc rLl(ler' solnmalen. I inlccLr r irr gsskerlct
bestocl S(lÄ:s plarrLerirgslrg i llltrrinhct av sjtt

1,l.rrrri,'-r ", lr , tr tt.'Lt,,t fi,r:'t, .orrr .'rerr r:rt
1:rgbas. L,n spccialrrl.LLsla.l lraktor Iörs:ig pl:rnte-
lirrgsl:rget nred plantor. |-aktorrt rrerl sin last,

oftrst en LLrtjänt lirnbclJacklurrrrale, fil[ee
r':rdc hcla ticLc'r sollr ell rörliH-t centt-alllger
Lring lilkct Iilrntör'enril albet:rde pii ötttse
sjdor: Senar-c valtlc nlau att isllillel indela hvg
get i skifieI r'i]ka tillclclacLcs vaI och en av

lllalrtör'ena. Firr- r-rttlanspor-tcrr och iirrdel
rinecn irv plalLor' irn\iirl(les cla olika tct_t_ling-

gåerde Iordon och t.o.rr. helikoprer.
Aplopå PotipLrtki i'r'inrar-.jag nrig clen tidi

grrc l_cLltcllt(lc krlslagna e\kursioncrl rlled

,\1dft, l)l tL, hr111\l0t l)!1tl
) anh\rkl lai (tt lunt(ht.sott
hiirlc ltt lltut!.t nn pti hrlgt
arlt intcn kuntlt f ngttrt sotn
'' törl ill .0 t I ru I h ry?t' föt'

!11tnl?ri)lgskLgtl.
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bolagcts konct'r-nstvrelse i Nolrbottcn i.juni
1972. Blantl annat sktrlle vilr t llla plantsysrem
presen telirs. Siggarclt Fahlroth fick tqrpgiftcD.
Pli clct utscdcia hyggel ha(le hall arringerat en
liten LrtsLliilnirrg lrr, sår'lil plantlåclol sonr ?1n

r'äucla rcclskap. Den rred sydviitillu; r'cgukappor
och stirr,lar Iörsedcla slyr-eisen rnccl ot-dl'ör'an-
clen Trrre Brorvuldh och VD L,ijc Nlossherg i

t.iten \irnd.al i clcn n:istan noilglaclig:r slål
blåstcrr och strilr-cgrrt t rrplr lrol clel \'aintaDcle
Sig{aal-clt. f)enne hrillel sitt firlbcrcclcla an
firrande infirr halvr:ilkelr at' lruttrancle ahör'are.
Secliru Siggulclt dcmonstrcrat piantorrra, sorn
h:trr rncd van hand drar ttpp ul bchållar-n:r
och l:1{e. eå r-Lrlt, lr'ficr biut upp planterings-
t(r'ct. I)tl hrir tir itårt nta fh nlo i.ng\trk6g. D.l
hdtt PotiptLlhi otlt. iir fin.skl. Iirr :Lv rihiirarna
slittel hlrr<lerr bakom ör:rt: \ltd tat l.r:t. dtn
I*Il.? IIniP .thl, PoliIt.tt.hi. upprepa| Siggar-clt.
LruLigL siigel dcu fi-ziglisc vuind mol sina Lolle
gor'. liksorn srnakancle pit oi'det, htilutLi, ld Lil'

unuefiir uttl jtu hrt rtn uiska till nin lntsttu i in-
LitrtrL silrtrtlioncr

;

Högre arbetsprestationer
Derr nya mctocliken inllebrl att plaDterings-
p.estationen hijcles i ar,sevär-d gr lrd. EtL ltg på
tio skickliga plantiir-er kunde rru klarzr av att
plantera etl ,10 hektars hleue iveckirn. F,fier
som :rrbeLct skcclcle på ackold tntrstc nor
rnerrta årrclras. L)ctta lar-llll ensc om. LJnder-
iLr 1973 g..jor-de vi en irrgricrrdc rqrplöljning av
fiiltar-bctct p:r olika för-r,a1tninear. N{eclelpres
ralionen \ it. 223 ltiantor pe1- limr e eller om
kr-ile 1 {i00 plarrtor per-clae. f)e n\ir plar)tor-nir
..rr,. Jjrtrr,d \,'||t l,rrUilrtt\ i sLolt sell
dnbbelt sa snabbl sorrr vid barrolsplanle.ilg j

skedel rlessfiir irrnirrr.
Dct giillclc d:iliör atl orrri.tzicnclc läsga

ackor-clspliset på erl rv och ligre nir':i. Detta
måste ske inrr:lr cn nl lcir-tj:itrstpr:rxis hadc
ctablcrrts, r'ilkcn blivit oiörtjiint eener'ös. På
förlaltnins.'il na - fl jur nor-r till söder- - äqritdc
skogsluir-ds:rssistenten l-assc Edlund och hans
rncdar-bctar-c. Stallan Lirdebor-g, mvcket tid
och enelgi :it aLl lår a Ltt clclt .ärt!i planler-ilgs-
lekriLer oclr mecl sliär-pa inpr'ånLi! (lc nva prc

{
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stationskravcn. Undcr dc följantlc årerr fi)lc
kom också ett livligt informationsutbytc
mellan skogsföretagen i avsikt att tillämpa lik-
irr tadc pr issältniDgls)stern.

Vid ett kanaclensiskt scminzrrium i Victoria,
B.C. år l97ll samrnanlattatle jae fordelarna med
viLrt skogsotllingssysteur j elt antal punkter:

- Rationell och billig plentflamställning
med låg arbetskraftsåtgång i båtle
plinlskoia och fält-

- S)stcr et år elasdskr rned hänsln till rela

tionen plantskola/fälr. Vi kaD lialrrsdlla
olika plantwpcr al olika ålclcr och olika
storlek ulan att riskere cxcmpclr,is rot
sammanråxtning;rr plantorna emellan.
Utan att Iubba plartornir i sini behål
larc kan vi lör'var_a dem i r'åntan på plan-
terirg i plantskolan, i kvlutrvmmcn, på

avlågg eller på h,vggeL.

\ i hrr ur,rn n;irnr\;r'l lörirrrlrrne d'

ö\'erlevnaden planler:r hela de1l snöfria
delen av år_et.

- ,\rbetsprestätionen i lälr är dcn högsta

Iör något i dag existerande s)slern.

- Plantt)-pen ä. lnlcket lämpad lör hcl
nekaniser acl plirltering, något som

intc kan s:igas om andra npcr av tåck-

r o$pianlor.:llii
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PkuLti|{ ir tl u Pm dI .t1,

få nanuella arh.l\montnl i
*agnnt Irt. tlft I lh nk|ings
rö- kun ?n rh&tig llunt(;r
siilt0 haltrhe tlrii l1t\en. l)k t

!.rt liL e, l.ag. '\rk'ttt tr.(örs

aL) liisalt lsa nsltiLl Ll a adl
ntiingu u,ngtlorut ltnr ljiinttl
stnrL förslrL elna p.ngar på

r// S(.Ä-lzlgg1.

En tiilbakablick

De.n mu'nu,elkt al'belspres kttion ?n
Utvecklingen innebar att skogsodlinEisarbetet
i fiilt inklusive hyegesberednirrgen ru bade
kraftigt rationaliscrats .juimfcirt necl ticligarc
skeden. Sarntidigt hade hvggena successivt änd
rat karaktär-. I der tidigaste skedet utfördes allt
arbetc för hirnd på dc svårbcarbetadc resthvg
gena. Atg.-ir,lernr inrel.rttJde lry ggesrer rsn inq.
följd av förbcrcclelser för och gcnomföraude
av h,vggesbränning, markberedning lör hurnd,
såclcl och clärefier enkelställning av plantoma.

Enligt Staafs tidsstuclier 1953 åtgick l5-24
dagsvcrkcn pcr ltektar- för att skapa cn hektar
plantskog med dessa 1örutsättningar-. Senarc
rnrler' 5l)-raler lunde rrr1, ler nrlrele :pdril\ ill
rrrrd hjälp ar ketni.L lörLreLårrrprrine. merr
också gcnom bättr-e rcclskap och bättre tcknik.
Bränningen drog dock fortfaranclc myckct
irrbete, men genom plantering i stället 1ör
sådd slapp man enkelstrillningcn. \rid 50-talets
slut åtgick ca sju ctagsverken fiir att skogsoclla
cn hcktar

När man scnarc iivcrgick till att enbart
markberedir h,vggena maskinellt under 6{l
talct rnirrskacle den l)larruella iusatsell radikalt
lör detta arbete. Samticligt undcr-laittades den
följancle planfåttningen. Den mänskliga arbets



Dagsverken att bli den högsta någonsirt. Summerar vi bola-
gets plandörbrukning trndcr flra årtionden
erhålls följande uppstälhrin g:

Vilio,rer plnntor

1950'talet

1970 talct
l9ll0 talel

I0a)

200
2f i)
it0

-1989

ligur 18:1. Rehar aa aflietshraf tid skogtanli.iggning,

m.iilt z a.ntal dagsaoken pn hektar uirl lre ohha hom[ti

rL(ltioner a7t markhned,ningJire flantering ach ryp ar
plankL

insatsen halverades därigenom till ca 3,5 dags-

verken per hektar
I och med tåckrotsplantornas intåg under

TGtalet kunde arbetsåtgångcn åter sånkas, nrt
successivt till endast ca 1,5 dagsverken per
hektar (figur 18:1 ). .fämfört med inledltirtgs-
skedet hade alltså behovet av arbetskraft för
att skogsodla en hektar minskat till en tiondell
Alla arbeten inräknade var nu också verksam-
heten utspridd över så gott som hela barmarks
siisongen. Detta innebar en avser''ärt bättre
hushållningg med tillgånglig arbetskraft.

Omfattningen
Bolagets beslut på 70-talet att intensifiera

'kogsodlingen och min.la siälr{.,q r rgr ingen
innebar en snabb ökning av arealer att skogs-

odla ffr figur 15:2). Samtidigt ökade bolagets
skogsinnehav genom företagsför-värv Under
B0-talet, som innefattade restaureringsarbetets
slutfas, korn bolagets plantförbrukning därför

ca 1960 ca 1971

Barrot Barrot Täckrot

Bränninq Mekaniserad l\,4ekaniserad

I 085

Av skäl som tidigare bcrörts clotnincrade con-
tortatallen i 1970- och 80 talens planteringar
(se figur l2:5). Av plantlörbrukningen var då

sammantaget hälften contorta. Oran utgjorde
ca tio procent och tall ca '10. Då i stort sctl
.amme lör band anrlirr,lr. r.,1 ttt..ittrrirrQen
representerar dessa pl-occnttal också zrpploxi-
mativt areallördelninsen i fält tr'ädslagen
emellan. Av plantorna levereraclcs ca 680 mil
joner i Kopparforskrukor. Hälften av dessa var
av den moclifieradc typcu, HiI(o, d.r'.s. 1ör-

sedda med styrlister.

Odlingsresultaten
Under 1950 och 60-talcn haclc l)DT:pr-epirIat,
i vilka plantornas ovanjordsclclar- doppacles
före utsåttningen, innebtD-it ett effcktivt och
långlivat skydd mot den bcsvrilliga snytbrggen
(Hllobius abietis). Mcrt urtcler 70-t:rlct infördes
successivt generellt fiirbud Itrot all DDT-an-
rändning r.e kapitel 2lr. \t, rr ets:ittnirrs,
kur.rde dock snart olika s.k. pyrctroidPl-ePar-at
anviindas. Ursprungligen rttr'inns den verk
samma subs(ansen ur ctl par prästkrzrgeväxter-,

Chrlsanthemum (Pl4retrun.) rasern, rcspeklile
C. sinuariaefolium. Dessa ocllas för- framställ-
ning av medel nrot mygg och zrnclra insektcr
S)rntetiserade former, pvretroiclcr, kom snart
på marknaden och auvlirdcs i skogsbrukets
plantskydd från 7O-talets scnarc del. l)cn van-

ligastc handelsvaran var. till cn bör^juur Ipitox
och Ambush. senare PcrnlctfiD.

Inte heller pyretroiclerna urrclplick kritik
som plantskydd. Därför gjorcies trnclcr 80-talet
ener5giska anstränsningar- iltl finna mindre
kontroversiella lösningar i fot-nt av mekaniska
snytbaggeskydd. För ?]tt !ar:l ckonolniskt acccp-
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label Drisle erlrellerti.l applicer-ingen a\. sä-

clana skvdcl ske pii rrillisekrurcler i en nriljo dår'
nriljrincr- cnsliilcla plantor- stlir- ihoptr-iiugcla. I
kolthet kan s:ig:rs art ing..a skldcl klar-acle cletta
krar'. Antingen r isade de sie för kolrpliceracle
()clr (L\1a ir11 i+)Pli(e.a, elleI ocksli hacle cle

irrte clerr arseclcil e1'1ek1en.

I liir cgicriclc kapitcl hal bcskr ir its cler r upp
iirljning i Iä1t ar rår-a pr-aktiska täckrotsplanre-
ringar-sonl sleclcle :rlltseclan starten år 197.l.
StLrdjcr iir rctcrligcr dcrr nesl orrrf:rLtartlt:
sorn rr:igonsin gjor-ts i lanclct rnccl alsilit att pii
ctt ()antastliil..r s:itt..bcskr_iva dc nts;r tt;r tr_;l dcns
iiverlerelsc rr.rr. Ar l9!Ji onrl:rttlcle rrpplölj-
ningcn 428 plantcr-ingar utspr-idcla i ticlcn
rrlrlcr ,rr 1'.ri"'l .rr Jl rr. l1'lrr er irrq'rrr
lraclc då iivolcrclscu av nrcr riri 2fl0 1100 irrcli
viclucllt rnar-licraclc plantor-följts i fcm ir'. En
vttr:r-ligar-c inli:ntr:r-inp e{tcr- l0 iir-hacle dess-

lronr ritlijrls i 32!) :rr clessa plantelingar'. Del
gerrorrsnittliga over ler eisel återges i tabell
l8:l

Tabcll lit:1. Uppföljn;nq av SCA:S praktiska planter;nsar
med tåck.otsplantor trtfijrda under perioden 1974 95.

Iri\ hr\. O\erle\el\e i medeli.rl
clicr clicr I I0 ir clicr plirnrcring. l;

l-i.rr lr) ,i| I ! il l1)

algingar- \'ar tor-ka ellel sor-k, mer sillan
svanlpskt(lor'. F.n er'fn|crrlret vlil att \il} o(lr
iirr-somrnarfrostcr- lian alh ar-ligt sk:rcL:r tlicklots
plantor som inte låll liillålle an anpilssrl sig lill
etl ki.\r li\ [le p:i ]r\ggeiir. Pl rtorrras hoid-
rLtrecLlirrlt rar inte slinrc iilr (lär_ rniilr satt uL

bar-r_otspllrrtor_.

I'å plarrtstaclict klar-aclc contor-tan lanligcrr
sor-kzrng-r'epp bätrle in tall och ulan. Tliiclslaget
hll fitmåga lr s:i1h:rclrertir':r skott lid r.ot-
Lrl., r ,'rrr lrrrr.t,l. .rrnm, tr {l.,l.rl\. ll:rq"l \" r

clc anch:r bar-rtr-liclcn sillan klarar. Tenclensel i
nraterialct liekr-liftar (lessrrlorn ltt 8(llllel.
sorrr irleclclcs rnecl crr srirktripp och scdau
meal stol a telnlle r_alurllnderskott, \'ar besviir'-
ligt fiil tallplirltol rrren :ilerr för- gt-linplatrtor;
,, ,m ,l,r ,lrlrhl ,. 

',1, 
\ lr\ , ,tr,,r l t., I \t,,t.. .,\ lil e.jt.

(lontoltan val mcr_ opå\ erkral.
Ir år'sris laliatior 1ör'ekorrr rrzrtutligtlis

klirg cle cxarr rerlovisaclc rncclcltalcn. Sarn
nrautaget kurc{e slutsatscrr dr-as al upplölj
uillgcn att bchor al hjälpatelir-der- på gnrnd:u
alltltr- stor-a algiin g-al i plan te ri l girrna Lnncle
förr'åntas i lenr till tio prrtcert lv firllcn. I)ct iir
viktigt il1l ha lesrLlso i olilia lirr-mcr- tillg:inu
liga fiir- clctta albctc. Lrle minsl \iLligl är ari
Ililulbctct ocksli innefattal trppfilljr rir rgsltrli-
ner gelronl rilka firlurgr irrgsr csultaLct konti
nucrligt kontlollcr:ts. I annal iall lisker-ar-
hjrilpatg-rir-clcr- att rrtebli ellel or:ksri blir cle rllt-
fii| scrrt irsatta. Ciivcti is s\jktadc iblaDcl clcnna
bcr-cc1skap. r'zrllör-rnan clå och clå blev n rrng.'en

att "ing:r sllrdcgal". err rhrtar' och ir'r'ationell
veaksilrlrhet.

De "omirjlig'a" markerra
Dct som hittills sugts k:ln ge intr'\ cket al all vi
örelallt haclc fllrngl'rrrg rrrecl rår' skogsocllirrg.
Dctta skullc irrrebiir-a cn ilclclr'iit. tl unclcr-
lilcns lopp utkristalllsela.le sig någla skogs-
lrakter.lär vi hade notolisla sll'rliglrcLel rnccl
att få pliiitciislrrrl att gå till. Sctt rrr- bola
gets slnvinkcl r-iiclc'det sig. totalt sert, en.last
orn cn fi:trs\iuliln(lc litcrt clcl al vlila irtrtelltr.
rren lör clet lokal:r skogsbnrket. alla kateg-o-

ricr, ()ll nog sii storll områalen. Eliel miinga
fr rrktlös:r fililsirk lrecl olikl Lrllcr u\ rlilrk-
h,rr.rrll rrr. rr,i'1.1. r.r.rl ,',rr I,rur, rri,.r.-r

T.1ll lla s; !)l si 8t ii t) t

!()!) 1)0 ti{l Sa) ri: 7l
:13 lX) fl:l ;S ; l (i!)

Elie|sonr clet ii| Iiågl om pr2lkliska plaDte-
r-ingal biir-belktas art kliterier på Irädslags\:11

i dct crrslilcllr lullct lral stvrLs llv olika orrstiill
clig^hctcr- siisom t.cx. hlggets geour-nfiska bc
liig-r:nhct och nrarlit\ pcn. D:irlirr- hal klimatct
Dr.rr. i olika g.'r'acl iDre|kat pi respekti\e 1.:icl-

slairs ör'erlevelsc. Sorrr er fiiljtl ril cle olika
iiv.r'lclclscscr-iclna intc hclt.j:irlliir-bar-a.

R().1set h:i.iliän kzrn Lonslaler-as att clen
genorrrsr it tligl irvcrlevelser molsvallr' höt:l
sl:ill(la kra\'..\tt plan te lingsticllllnktc n sonl
riiritat spcladc riitt litcu roll fr aDrg.'ick klalt nr

aesrrllirlen. I heh millerialet \'ar_ L.ex. ö\'erlelel-
scn efier lem rir ricl planter-in-- pii liir-cn,riirr--
s()lDnllrcll 8-1 p|occrrL ocll på efleasorrrrrrit-
rerr,/hösten 78 ploccnt. \'arligirste or-sakcr- tilI

2:12



ktrncle vi nccl ticlen lörstå att vi på dessa stril
lcn hude att görzr mccl velkligt sr,årbctnästrade
ll.LlurlrJllrr. Desse Ian lurt lrrsl ira: *,llr.r-
tr'ett)a situatiorler' vacl avsct_ konkrtrrerande
markve5ietatiorr. fiostliinthet, sorkftilekomst
octr {ållpår'erkat klirnat.

I cen trala .|ämtlarrd lörekotlmcr ornr-åden

där- kornbinationen tv de lle för-sta för'hållan-
clena kan bli rntcket ogt'rtrtsatnma. L)en ur
splungliga skogcn domincrns \anligen 2rl

grarr. Markema är relativl hiig..t bclägDa oclr
Ilackzr. FrostlänthetcD äI S1o1. Ber-g..grunclerl

består al silukalk. Undcr J.tlggesfascn kati
\l g-rirt:nflen p.q.å'l, r ",'rl l,li r'\rrr'llrl \pl'iC
och er-bjuc'la ulsatta Plzlntol sr'åt konkrrrrcrrs
I)essutom zir- bioLopen idealisk för' åkelsorken,
sonr vid rnmsrrpptr:idaucle inte år scn ttt kasta

sig.. ö\'cr plantor och sruritr'äd,.ja ibland iiler r

sliir'r'e.
-iven i skogslanclet n:irmlst lållkeclian

krurde vi mccl ticlcrr lokaliser-a nrigr-a höjdrvg-
gar i skog,..slanclsliapct då. det trots upPlepade
anstlillglringar- visacic sig rästan onlöjhgt irtl
få plantcr-irrgllla att gå till, ja även sirclclcr

sorn också prör'tdes. Det rör-dc sig oftir om liu-
jor-clsr-ika granmat-kcr. Till saurtla prob)em-
komplcx sorn nvss rel:rtcrzrts sällacle sig hiir cn
ligl \,är h)potes 1örhzrllanclct all ltrltmassor-
fi-ån rrirbelägna k:Ll!åll tillfälligt kunde skärpa
v:ixtklinratct pä ripptag-ua h\sgen I)crr till
btrds stående !cg-ctationsperiodcn för-kortades
dli p:i ctt ödesdiger-t sritt.

Som följd hade plantor som sattes ut unclcL
dcssa föriållanclert sllirl att il'crlcvn. Sorken
toe sin tribut, Clrcmmcnie llasvampen lik:rså.

tippfi-lsning fanns också med i bilden och
rnåuga plantol ftjrkrår'des undcr gr'äs och
örtei I-I,]-ggesplö-juirrg ltjiilpte ibland rnen inte
allticl. Under- 80 talet bii{ade r,i insc utL clett

säkrzrste ftirlrtsättningcD för etl LLthålligt nrark-
utn,\ttjandc i (lessa fall lat-ctt slags blådnings
skogbnrk där Dran hela tiden siiktc behälla
tr-ädvcgelatioircn intakt. ADrbitionsnilirn, r'acl

ar,scr lirkcsploduktionen, fick sklrl\'as ncd för'
atl skogsbr-uk:rnclets totala kostuadct, om möi
lig-t, sktLlle kunna hållas pri en acceptabcl nivå.
lltrraningcrr \ar att llnna biologiskt liam
gångsrika lbr-mer- för' blädning/plockbugg-
ning. Er-far elhc.'terna Ii-åu viirir försirk nrcd

/jiillshogshuggnit t.g :rlskt-äcktc (j1i kapitel 13).
Urrder S(ltalet starädes fiirsök rrcd blidning
i traklen al Harrrrrrcrdal, Jiimllancl, lrcn r'icl

90 talcts ingång lal clct änrtrr fiir-lidigt att ut-
\'är'clcra resultatcn.

Planteringsrnaskinerna
En firr-hopprring, ellet- snzu-arc över-trgclsc.
hade alltsed:rn tj0-talet valit att skogsocllingen,
pri snllma säTt sorrr skcclcle mecl vit-kcsskör'den,
mecl tidcrr sktLlle komura att hclrneLatrisct-as. I
SCiA:s 1all unclelslödcles där-1irl snart för'r'er-k-

lig..andet l idin till cn plurt Leril gsr askin,
I)aloflantet n, so li rrh ecklals a\' Hilding (it r.tucl
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llaDaltuku \ l)n!.ahp till lkLntoin!.\LI(t.\hiLt. I9[J].

str-örn, för eslåndalc liir bolagels llraskinstation
i l)or-otca. Ilildings uppfirrrargeni hade tidi
gare rcsultclill i grunclpr-incipcr rta fcir- arret k-
ningsmaskirrcrnas kvist triugsdon. f)oroPlanter-n
korn atf fesf;rs i olika r'er_sioncr trndet år'etr

1976 82 . Åren på anclra håIJ gnrrggades gcni
knirlarna. NIoI)o utvecklzrdc genorrr sitt ver-k

staclslöretas NloDoNlekan prototvpcn tjll etr

plau Leringsmaskin. f)ct finska skogsbolaget
Scrlacliirrs OY hade uncler rågrir år !us(i tckni
ker helticlssvsselsatta rne.l att uh,cckla clr il]rnalt

protol\?. L)cssa riirrrDch arbetaclc alla efiet'
principen att :rrbctct skcclclc rLl(ler konlinucl'
lis r-örclsc ör'er hvgg..et. I'lentskolcftlretaget
FIillesh iig,/ I,ioPpar fbrs tog liirm en kortsl|LrL-
tion sorn fiillllrtaclc sig ilrtelrritlenI (stcltis).

I bixjan ar iiO talct hadc ri pr olika hiill fiitt
känna av de problcni soln nlan stöler på clzi

plantcringsnusliuer skall un'cclilas sorn arbc
tar i nordiska nror ärrnrar'ker':

tltltila en mar-kbcr-cdrrirg sorn ger bio
l.gi'kr I'r.' lrel.r rrpplröi,Lr pl.rlr, rirrq'-
pnnktcr. Detta filr'rtlsritter cn robusL rrl-
rrrslning sorn kun fl\'ltir på både stubbar,
stocktr och sten:u-samt cffcktir'l flå a!
h trmust:ickct.
l-ltr eckl:r plantcr-irrgsor-gall sorn arbetar
rnccl str.rr pLecisiott och käusel. Plarrtirn
skall srittls p:l lagorn djup. (ir,kclticlcn för-

plan teringsorglinct air-cn eller annan
scktLnd.

['å merskiDcrr sla]l r nmas ett stort plantllger
rrr lilkct plautor k()nIin[erligt rlatas fi:irn 1i]l

plirn Leringspositiorr. I iclcalfallet bör detta skc
hclnrt'klrlriser':rt. nren arbetct kaD också trtför:rs
al en opcrator' pri maskinen. Nlaskincns leli-
niska utnvttjantlegr rci rtl-rst.e r':rra hög.

De1 visade sig srr:lrt att cie olikir lilhetk:trna
a\: pr-ototvper saknarle sår':il dc ckorromiska re-

Irt fi \ha rk1!\hala!?t
.\trI n ( h i t.t.\' II I tt to i1 !.\
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srlrscr, solD resurser i övr-igL, vilka krävcles iör
att driva uh'ecklingen vidarc. D:irtill v:rr-upp
gilien alltfor syår., lekniskt sett. I)essutom be-
hör,dcs stöd och sullalbete necl fianrför allt
storskog-sbrukct. \ri kuncle lt3älpa till med de
olil; lor rner n\ ri \r' l ,)' lr lppm;llrinErt a\
prcstanda sour utvecklin gsarbetet krår,cle.

Resultatet blev att Domänverket. Stora oclr
SC.\ ehblerade etl sanrarbete. Ett Smålands-
firretag, Stor-cbro, crl2jöcl sig att vidareutleckla
lloDollekans maskin, som döptcs till Sllira
rVorra. Plojekten Doroplanter och Serlachius
ladcs ued. De tle företagen inköpte är 19i3,1

vart sitt excmplar av Sjlva Novir för praktiska
tester. Storcbro bchöll sin ulsprungliga plolo-
t1p för egna prol och unecklingsarbeten. Stif
telscn Skogsbmkets Forskninpisfbnd (se kapi
tel 10) stod firr dc trc skogsföretagens årliga
driftskostnader.

Dc följancle .irens Lr(\'ecklingsarbete pr-iig-
la<les ar' lovzrndc frarnstcg, rtten också al
svikna förhoppni npiar. Plan ter-in g..st-esrtltaten

lörbättracles star-kt sedan rn:rrkbereclning rnecl

drir,na hiuvirr iustallerats. Dessa lade uppjord-
strängar- sorl före plantsättniIgen hacle
tryckts till ar de b:rkrc hjulparen. E11 ar de
stora pioblemen eällde plantmatningen. Sri

r,ar t.ex. S(l\:s HiKo-planta relativr lätt att
u.larlrrd I'lrr..'. lrarr rill pl.r'rrrring.po\rr:un.
mcclan Storas Planta 80 liir-loraclc myckct torv
kring rötterna och rlär'för belrövde en meka-
nisk, rner- skonsam fiamrnalning. f)e rrtsatta
plirrrtonras ör'erlevnacl vur Diigot laigre jåmför'l
rrred m.ttrtell pl"nrerirrq. ( t, lr pre.r;tintten i

utsatt rntal plantor per tilnrue korD säl1an upp
iden eftersträr'adc. är'en om skillnaclcn intc
lal r,rppseencleväckande stor.

För'bäLtringsarbeLet lbr tsatte dock till en bit
in på 90 talct clå pr-ojcktct laclcs pii is. Det
r.isade sig lbrtfar-andc sr'årt att ekoDomiskt moti
lera maskinell plantering. ! år'en cle m:rnu
ella alternatir,en hade successilt blivit allt
cffcktir.are. De slorir Lillvellalna av sLogs-
maskincr- r'isadc miirr litct intrcssc för att
clelta i un'ecklingsarbetet. Orr så r'arit fallct
skulle säkert el del lekniska probleln ha varit
lättarc att klzrra ar'. Orsakcn låg i clet firktunr
att anralet iexempelr,is Norclen behorliga cn
hcter skulle ha var-it alltför litet för en iönsanr
serietilh erkn ing. Drirtill gick skogsbrukct in i
cn lågkor{trnkLtu- på 90-talet. Del1a nrinskacle
(tcmponirt) plan terinss\,elksam he ten till iör--
nrån 1ör naturlig för-yngring.

235



2 3ti


